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KÉSZÍTSÜK magunk a katalóguscédulákatî

A Batelie Memorial Institute Könyvtárában megszűnt a restancia 
a Katalogizálás terén* A polcokat leporoltáK és áttették a katalogi
záló részlegtől a Kölcsönző részleghez, ahol soKKal jobb hasznnKat 
veszik. MérnöKeinKneK nem Kell többé várniok az anyagra, amely haj
dan elahadt a katálogizálásnál, mert most a munKafolyamatnaK lényegé 
ben minden mozzanata leza jlik  öt nap a la tt*.«

A Katalogizálási folyamat régóta bírálat tárgya volt Költséges 
volta és a ráfordított hosszú idő miatt* MIKözben megpróbáltuk az 
Időtartamot csökkenteni, úgy találtuk, hogy egyben csökkent a költ
ség la. Bár egyáltalában nem forradalmositottuk a Katalogizálást, 
mégis sikerült kialákitanunk értelmes. Korszerű munkamenetét. Ennek 
eredményeképpen most már osak Két gyakorlott katalogizálóval dolgo
zunk «  korábbi három helyett. S ezeknek amugyls bő feladatuk, mellett 
arra is jut ma idejük, hogy revideálják a már korábban feldolgozott 
kutatási jegyzőkönyveket és ezeknek minden egyes darabját a szükség
hez mérten részletesebben analizálják. Jelenleg még a legaktívabb be 
szerzési politika mellett is csak egész .kevés mü időzik tovább egy 
hétnél a feldolgozási osztályon.

A katalógus sajátmagunk á lta l való elkészítéséhez az adta meg 
a végső indítékot, hogy tudatára ébredtünk annak, mennyi idő vész 
e l a Library of Congress kefelevonatalnak tanulmányozásánál, a cé
dularendeléseknél, és az ezekre való várakozás közepette. Egyes ese
tekben nem is tudtunk cédulákat szerezni a Library of Congress-tól 
és Így végülis saját magunknak kellett az anyagot katloglzálni* Ez 
persze megint csak k ito lta  az anyag használbavátelének határidejét.. 
Ma már mindent magunk katalogizálunk és magunk sokszorosítjuk a cé
dulákat is . Katalogizálóink nagyobb örömet lelnek Így munkájukban, 
hiszen hasznát tudják venni képzettségüknek és tapasztalatuknak.

Korábbi munkánkról e téren már beszámoltunk a "Hogyan csökkent
sük a. katalogizálás költségeit?" c. cikkünkben. Nyilvánvaló, hogy 
egy uj eljárás bevezetése számos problémát vet fe l .  A többszörös 
munka, az anyag ujragépelése, a katalogizálás rev ízió ja  és a kata
lóguscédulák sokszorosítása mind megannyi életbevágóan fontos kér»^ 
dést Jelentett, amelyet meg kellett oldanunk.

A katalogizálási eljárás
Megvizsgálva katalogizálási eljárásunkat, úgy találtuk, hogy 

sok esetben kétszer végezzük - feleslegesen - ugyanazt a munkát.



katalogizáló megkezdte a munkát azzal, hogy gépelt egy mintául szol
gáló címleírást « Ezt a katalóguslapot lemásolta egy gépelőnő, másola
tát revideálta a katalógizáló, s azután még sok esetben újra legépel
ték. -ionnak érdekében, hogy a sok dupla munkát kiküszöböljük, bevezet
tük a katalogizálási kísérőlapot vagy ahogy ml neveztük, címleírás! 
utasítást »
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1. ábra. Példa a katalogizálási utasításra.
Az aláhúzott szövegrészeket a katalogizáló 
irta  be a gépelő számára.

Az 1. ábra bemutat egy ilyan eimleirási utasítást, melyet a ka
talogizáló készített a gépelő számára. Az utasítás lo x 27,5 cm nagy
ságú, úgy hogy e lfér  az átlagos nagyságú könyvek fedőlapja alat+. Uj 
anyag katalogizálásánál kizárólag ezt a formát használjuk. Ismét náa
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eljárást dolgoztunk kl a másodpéldányok és a régi anyag katalogizálá
sára* Az uj eljárás következetes alkalmazásából számos előny szárma
zik. Először Is figyeljük meg az "X™ je lzést, amely a gépelő számára 
je lz i ,  hogy az i l le tő  adatot a katalogizálandó könyvből gyorsan és 
pontosan kimásolhatja. A cím,a szerző, a kiadási hely, év, kiadó, a 
lapszám, stb. helyes leírásáért a gépelő fe le lős. A katalogizálónak 
csupán a további különleges adatokat kell lejegyeznie, amelyek a cím
leíráshoz szükségesek. A könyv kísérőlapjával együtt kerül a gépelőhöz 
leírásra. A kirésőlapon,hely van a melléklapok, le ltá r i szám, és egyéb 
adatok feltüntetésére is , általában minden adat a megállapított helyre 
kerül. /1. ábra./

A katalogizálási eljárás átalakításával párhuzamosan megteremtet
tük a fe lté te le it  annak, hogy mi magunk készíthessük a katalóguscédu
lákat. Vállalkozásunk kivitelezésénél te ljes  mértékben segítségünkre 
volt az Intézet sokszorosító osztálya, mégpedig mind felszerelésével, 
mind ötle te ive l. A katalóguscédulák készítésének Így kialakult rend
szere annyira rugalmas, hogy bármely könyvtár könnyűszerrel alkalmaz
hatja, bármilyen szervezettel és felszereléssel rendelkezzék le . Mint 
említettük, elsősorban az volt a célunk, hogy csökkentsük a feldolgo
zás Időtartamát, s ezálta l az uj anyag hamarabb kerüljön a használók 
kezébe.

A cédulasokszorosltás

A legmegfelelőbb és egyben az általunk ismert legolcsóbb oédula- 
sokszorositásl eljárás a Xero-Llth eljárás /kidolgozta a New York-i 
Halold Company of Rochester/... Nekünk most nem szándékunk Ismertet
ni a xerográflát magát, hanem e helyett leírunk minden mozzanatot, 
amelyből összetevődik cédulasokszorosltó eljárásunk. Mint már emlí
tettem, régebben a katalóguscédulákat egyenként géppel Irtuk. Később 
egy kisméretű, kézzel hajtható eédulanagyságra sokszorosító stencil
gépet vettunk használatba. Ezekből a korai kísérletekből, valamint 
sok, tömegben gyártott cédula tanulmányozásából arra a következtetés
re jutottunk, hogy nem szükségesek nagy betűméretek a katalóguslapok 
sokszorosításánál.

Ebből következően első feladatunk az vo lt, hogy a másológépnél 
alkalmazott kicsinyítést arányt meghatározzuk. A lehető legnagyobb 
arányú kicsinyítést akartuk alkalmazni, de ugyanakkor olvasható ka
talóguscédulákat akartunk. Azáltal, hogy nagymérvű kicsinyítést a l
kalmaztak, e l akartuk érni, 1. hogy a dupla, összekapcsolt cédulák 
számát csökkentsük, 2. hogy a tárgyszavak mind a katalóguscédula e l
ső oldalára kerüljenek és ne kelljen átvinni őket a lap hátoldalára. 
Az utóbbi szempont nagyon fontos volt számunkra. Nagyon megnöveked
tek volna ugyanis a költségek, ha a tárgyszavak», utólag rá kellett 
volna gépàlni a cédulára vagy külön ke llett volna sokszorosítani a 
tárgyszókat a hátoldalra.

Első kísérletként szabvány-írógépeinken készítettünk minta-fel
vé te lt. A példányt lefényképeztük és több különböző méretű kicsinyí
tést készítettünk. Úgy találtuk, hogy ha 15 százalékos kicsinyítést 
alkalmazunk, jó , világos másolatokat kapunk. Tizenöt százalékosnál
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erősebb kicsinyítés már megerőlteti az olvasó szemét, A továbbiakban 
megint fe l  kell hívnom a figyelmet tervünk rendkívül rugalmas voltára, 
Ugyanis még további kísérleteket ie folytattunk, most már az IBM elektro
mos, automatikus 'sorkizáré gépének 10 pontos betűtípusával. Ennél úgy 
találtuk, hogy egészen 35 százalékig mehetünk e l a kicsinyítésben és 
még mindig olvasható szöveget kapunk,

A következő lépés a szedéstükör megtervezése vo lt. Egyszerre nyolc
nyolc cédulát akartunk sokszorosítani. Azonban a xerográfiai lemez, 
amelyről a cédulák sokszorosítása történik, mindössze 22,5 cm szélessé
gű, mi pedig két sor egymásmellé fektetett cédulát akartunk elhelyezni, 
és a két sor szélessége 25 cm-t te tt volna ki. Ez azt je len tette, hogy 
céduláink szokásos szélességét 125 mm-rel csökkentenünk kellett, A sze
déstükör keskenyebb volta miatt a cédula jobboldali margója le tt nagyobb. 
Azért döntöttünk igy, mert a nagyfokú kicsinyítés miatt amugyis annyival 
több adatot irhattunk egy-egy cédulára, hogy ez a helyveszteség, nem esett 
különösebben latba, másrészt, ha a baloldali raktári számot hagytuk vol
na le , ezeknek utólagos rágépelése sok időt vett volna igénybe és nagy 
le tt  volna a hibalehetőség. Ha minden egyes cédulára külön kell rágépel
ni a raktári számot, és külön revideálni, az erre ford ított idő arány
talanul nagy lenne az egész folyamat munkaidejéhez képest.

Mivel 15 százalékos kicsinyítés m ellett, 7,5 x 12,5 cm nagyságú 
cédulákat akartunk e lőá llítan i, az eredeti példány végleges nagysága 
13 X 8,8 cm k e lle tt, hogy legyen, teklntetbevéve a szélesség csökken
tését ls 9

A 2.sz. ábra bemutatja a nyolcasával elrendezett végleges példányt.
A vonalozást halványan nyomják rá magenta-festékkel, ami későbbi e ljá 
rás során teljesen eltűnik. Célja, hogy eligazítsa a nyomdászt és egyen
letességet biztosítson. A baloldali oszlop cédulái ford ított sorrendben 
helyezkednek e l, aminek oka az, hogy a kieső rész a cédulák jobb olda
lán k e ll, hogy elhelyezkedjen. Az iv szélein keretezés van, úgy, hogy 
a szöveg nem lehet nagyobb a kelleténél...

Nagy hasznát tudjuk venni a Battelle egyik kiváló uj gyártmányá
nak, melyet a chicagói Fototype részvénytársaság hoz forgalomba 
"Snopake” néven. Ez az uj anyag a sokszorosítási lakhoz hasonló jav l- . 
'tó-folyadék, amely csak annyiban különbözik a stencillaktól, hogy 
húsz másodperc alatt megszárad és fehér, opáloe fe lü letet képez, ame
lyen aztán a gépelő végrehajthatja a javítást. Az eredeti hibás szö
veg vagy a javítgatás nyomai már nem látszanak a sokszorosításnál.
Azt tapasztaltuk, hogy a "Snopake" használata sok időt takarít meg 
ahhoz képest, amennyit a téves részek kivakarása igényelne, még ha 
ez mechanikai eszközökkel történne is.

Miután a gépelő befejezte a nyolc cédula legépelését, a katalogi
záló ellenőrzi a szöveget /egyszer!/, és a példány máris a sokszorosí
tó osztályhoz kerülhet. Az első lépés az offset-sokszorositásra alkal
mas lemez elkészítése, Xero-Lith eljárással.

Áttekinthetőség kedvéért közöljük az eljárás rövid leírását;
1. A fényérzékeny fedőréteggel bevont fémlemez, majd felületére 

a XeroX Lith-Master hívókészülékben automatikusan elektrosztatikus
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tö ltést visznek ráo 2.,A lemezt megvilágítják /exponálják/ egy XeroX 
Lith-Master fényképezőgéppel. Az expozíciós idő automatikusan van sza
bályozva, jelenleg huszonöt másodperc. A negatív pontos beállítás* a 
keretbe, és a lemez pontos beállítása a fényképezőgép hátsó részébe 
sok beállítási nehézséget fog kiküszö
bölni az eljárás későbbi szakaszaiban!
Ahol az expozíció során a fényérzékeny 
lemezt fény éri, ott kisüti a statikus 
elektromosságot, 8 azáltal a lemezen a 
katalógus-szöveg elektrostatlkus tö l
téssel bíró látens képe marad meg.

3», A lemezt ismét hívóba teszik, 
ée i t t  négyszer átdörzsölik finom fe 
kete porral. Ahol a töltés negmarecit 
a lemezen, azokon a helyeken a por 
odatapad, és ford ított képét adja a 
céduláknak.

4., A lemezhez ezután sokszorosí
tó lemezt illesztenek, és erre viszik 
át a képet. /Rotaprint jellegű sokszo
rosításról van szó - ford./ A képet 
i t t  beleégetéssel rögzítik . Az egész 
eljárás három percig tart.

A kátéióguscédulák nyomtatására 
a líu lt ilith  I 23O. tipusu sokszorosí
tó gépet használjuk. Ez a gép a leme
zek gyors váltását teszi lehetővé, 2. ábra. Nyolo cédula szá-
továbbá előnye, hogy ideálisan alkal- mára méretezett Ív , amely-
mázható azokban az esetekben, amikor re a címleírást gépelik,
eeak kis számú levonatot kell készí
teni, de ugyanakkor hosszabb üzemelte
tésre is felhasználható.

A cédulák a mércével e llá to tt vezetőlécen futnak le , amelynek 
szélessége 25 cm-re van beállítva. A kötegeket ezután sablon szerint 
levágják és lyukasztják. A vágóberendezés ezt a műveletet igen gaz» 
daságosan végzi e l és egyben tökéletesen regisztrálja az átfutott la 
pokat. Ugyanakkor a vágási tolerancia kisebb 1,5 mm-nél. Az egyes cé
dulákat kötegekbe rakják össze és igy szá llítják  vissza a katalogizá
ló osztálynak... ^

Mialatt a minta-példányokat sokszorosítják .a katalogizáló osz
tály sem marad tétlen. Az eredeti könyveket, ille tv e  egyéb anyagot, 
amelyről ezeket a minta-példányokat készítették,szerelik és je lzés
sel látják e l, majd pedig továbbítják a kölcsönzés számára. Az anyag 
kölcsönzésre való előkészítésének a lehető legrövidebb idő alatt kell 
lebonyolódnia, hogy az üzem alkalmazottal minél előbb fe l tudják azt 
használni. A feldolgozás folyamata csakis addig á l l ,  amíg a sokszorosí
tott cédulák elkészítve vissza nem érkeznek a katalogizáló osztályra. 
Ezután már a gépirónő könnyen ki tudja egészíteni a melléklapoket, a 
katalogizáló pedig elvégezheti a végső rev íz ió t, ami a cédulákat a : ó- 
gusbff való besorolást még megelőzi.



Mint már fentebb jeleztük, az eljárás lényeges jellemvonása a 
gazdaságosságо Sokszorosító részlegünknek sikerült a cédulák e lő á ll í
tási költségét 1 1/4 centre csökkenteni. Ez az összeg Igen lényeges 
megtakarítást jelent az általunk kipróbált többi eljáráshoz képest, még 
a nyomtatott katalóguscédulák áránál is 50 $-lsal kevesebb...

Világos, hogy mindenkinek, aki az i t t  említett gépi berendezéssel 
nem rendelkezik, a tóke befektetését és amortizációt is  számításba kell 
vennie. Ilyen esetekben lényeges szempont, hogy a könyvtári használat 
mellett más célokra mennyire lehet még ezt a lerendezést hasznosítani.
A xerografiai berendezés u .i. a könyvtári cédulák sokszorosításán kívül 
számos más sokszorosítási feladat megoldásánál is  előnyösen alkalmazha
tó ...

A cédulák elkészítésének i t t  ismertetett módja az úgynevezett 
"Chlcágói Módszer" egyik változata, amelyet John. М» Dawson dolgozott 
ki a Chicagói Egyetemi Könyvtárban. Az ő eljárása, valamint a Xérographie 
több másfajta alkalmazása is igen kiválóan vaunak leírva James G. Hodgson 
"Xérographie a könyvtári sokszorosítás eljárásaiban" cimU cikkében.

összefoglalás

Úgy érezzük, hogy katalogizálási eljárásunk átalakítása során két 
területen értünk el fejlődést^ 1

1. Meggyorsítottuk a katalogizálási folyamatot, aminek eredménye
képpen az újonnan beszerzett anyag csak a legritkább esetben időzik öt 
napnál tovább a könyvtárban úgy, hogy nem lehet kiadni a kutatóknak.

2. Nagymértékben csökkentettük a katalogizálás költségeit azáltal, 
hogy a cédulák előállításának, ille tv e  beszerzésének költségeit csökken
tettük, az egy-egy mü katalogizálására ford ított időtartamot lerövid í
tettük és a katalogizálási munkák folyamatában kiküszöböltünk több mű
veletet.

A  s o k s z o r o s í t á s i  e l j á r á s  k ö l t s é g e

Irodalom

1., Grubb, Celianna: How to Reduce Cataloging Costs, fjiogyan csökkent
sük a katalogizálás költségeit?}- American Documentation.^ 5°
I 954. 146- I 54„lap.

2 . .  .5,haffé r t , R. M. - Oughtons C. D.: A New Principle of Photography 
and Graphic Reproduction. [Xerográfias egy uj fényképészeti és gra
fikai másoló eljárási] «  Journal of the Optical Society of America, 
380 1948. 991-998.lap.

3., Dawson, John Mlnto; Xerography in Card Reproduction. [Xerográfla a 
cédulasokszorositáaban.} - Coll, and Res. Libraries. 15« 19?4. 57= 
60.1ap.

4 ., Hodgson, James G.: Xerography in Reproductive Process for Libraries. 
[Xerografie a könyvtári sokszorosítási elJárásokban^ Colorado A.
& M College, 1933.

* Special Libraries, 1955° dec. 42S«433°1»


